
 

BENESTAR SOCIAL 

 

1. CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE PREMIS COMERÇ 
SOSTENIBLE 2022  

 
L'Ajuntament d'Albal, du a terme una important activitat en matèria de subvencions, 

amb l'objecte de donar resposta a diferents demandes socials i econòmiques. De manera 
regular, destina importants recursos econòmics, amb la finalitat de promocionar activitats 
considerades d'interés general en l'àmbit del comerç local. 

 
L'article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, exigix 

que l'aprovació de les bases reguladores de les subvencions de les entitats locals es faça en 
el marc de les bases d'execució del pressupost, a través d'una ordenança general de 
subvencions o per mitjà d'una ordenança específica per a les distintes modalitats de 
subvencions. 

 
En el Butlletí Oficial de la Província número 122 de 27 de juny de 2016 es va publicar 

l'aprovació de l'Ordenança general de concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Albal. 
 
L'article 23.2 de la Llei general de subvencions, establix que el procediment de 

concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, s’ha d'iniciar per mitjà de la 
corresponent convocatòria, i es regularà expressament el contingut. 

 
L'article 9 de l'Ordenança general de concessió de subvencions de l'Ajuntament 

d'Albal, establix que el procediment per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència s'iniciarà sempre d'ofici amb l'acord o resolució d'aprovació de la convocatòria, 
i esi publicarà, regulant-se expressament el contingut. 

 
Pel que fa a esta concreta modalitat de subvencions, l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 

2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, establix que els municipis són competents 
per a la promoció de l'ocupació del temps lliure i la promoció d'activitats culturals. Per este 
motiu s'efectua la convocatòria del concurs «Comerç Sostenible 2022», amb el contingut 
següent: 

 

Primera. Ordenança general 

Les bases reguladores de la concessió d'estes subvencions estan contingudes en 
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Albal, aprovada en data 21 d'abril de 
2016 pel Ple i publicada en el BOP número 122 de 27 de juny de 2016. 

Segona. Crèdit pressupostari 

Els premis es concediran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 520 4301 480600 
(Comerç: Premis Comerç Sostenible 2022) del pressupost vigent de l'Ajuntament. 

S'establiran 2 premis, un en la categoria de “Comerç Sostenible” per a comerços amb 
activitat econòmica dedicada a l'hostaleria i restauració amb un import de 250€, i un segon 
premi de 250€ per a la resta de comerços participants. A tots dos premis se li aplicarà la 
retenció de l'IRPF corresponent d'acord amb la normativa vigent. 

Els dos comerços guanyadors rebran a més un distintiu sostenible, així com un vinil 
identificatiu per a identificar-los com a “Comerços Sostenibles”. 
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Tercera. Objectes, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció  

El concurs de «Comerç Sostenible 2022» té com a objecte premiar, fomentar i 
reconéixer els valors basats en la sostenibilitat dels comerços d'Albal. 

 
Les condicions per a participar en els esmentats premis són: 
 Disposar d'un comerç amb domicili fiscal a Albal.  
 Complir els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de 

subvencions. 
 Complir els requisits establits en les bases reguladores. 

L'acreditació d'estos requisits s'efectuarà per mitjà de declaració responsable integrada 
en el formulari de sol·licitud. 

La finalitat de la concessió dels premis «Comerç Sostenible 2022» és premiar als 
comerços que valoren la sostenibilitat , a través de l'estalvi energètic, utilització de materials 
sostenibles i/ o reciclables, ús de servicis sostenibles etc. 

Quarta. Requisits de les persones beneficiàries 

Els requisits per a participar en els premis Comerços Sostenibles 2022 són :  

 Disposar d'un comerç amb domicili fiscal a Albal.  
 Complir els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de 

subvencions. 
 Complir els requisits establits en les bases reguladores. 
 

Quinta. Òrgan competent per a la instrucció i resolució del procediment 

La concessió de les ajudes es realitzarà mitjançant  Decret d'Alcaldia. La resolució de 
concessió posa fi a la via administrativa, excepte en els casos establits en la Llei.  

La selecció i la concessió del premi del concurs, es realitzarà a proposta d'una 
Comissió avaluadora, composta pel regidor de Comerç, la tècnica de l'Àrea de 
Desenvolupament Local, la coordinadora i AEDL de Promoció Econòmica i Social i la 
presidenta de l'Associació de Comerciants d'Albal. 

Són funcions de la Comissió avaluadora, la comprovació i l’avaluació de la 
documentació presentada, formular proposta de concessió o denegació dels premis i 
analitzar i proposar les qüestions o circumstàncies excepcionals, que poden suscitar-se al 
llarg del procés de tramitació dels premis convocats, sense perjuí dels informes jurídics o 
d'una altra índole que procedisquen. 

 
L'òrgan instructor del procediment de concessió de les subvencions serà la tècnica de 

l'Àrea de Desenvolupament Local. 
 
L'òrgan competent per a la instrucció realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime 

necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de 
les quals ha de formular-se la resolució de la subvenció. 

 

Sexta. Termini de presentació de sol·licituds i documentació 

El termini de presentació serà de seixanta dies hàbils comptadors des de l'endemà 
de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. 

Les sol·licituds juntament  amb la documentació indicada en l'apartat I seran dirigides 
a l'alcalde-president de la corporació i es presentaran per mitjà de model específic ( annex 
I) a través del registre d'entrada de l'Ajuntament d'Albal.  
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Al costat de l'Annex I s'aportaran documents justificatius vàlids legalment que 
acrediten els criteris a valorar indicats en la base novena. 

Tot això sense perjuí de realitzar el registre en qualsevol dels llocs assenyalats a 
este efecte en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 

Sèptima. Proposta de resolució, terminis i notificació  

El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord de concessió o de denegació serà 
de tres mesos comptadors des del següent a la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds. 

La notificació dels actes de tramitació i de resolució d'este concurs, es realitzarà en el 
tauler d'edictes electrònic i en el web municipal, i tindran estes publicacions els mateixos 
efectes que la notificació, d'acord amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Octava. Fi de la via administrativa  
 
L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa.  

D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra l’esmentada 
resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant de l'alcalde d'este 
Ajuntament, en el termini d’un mes comptador des de l'endemà de la recepció de la 
notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de València, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la 
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

 
Novena. Criteris de valoració de sol·licituds 

Els criteris a valorar seran els indicats a continuació amb un màxim de 30 punts. 
 
1.Comparativa de disminució en el consum d'electricitat  
( S’hi aportarà certificat de consum del comerç participant o factures comparatives de 

diferents mesos al menys 3 mesos (15 punts*) 
*L’esmentat certificat es podrà obtindre sol·licitant-lo via telefònica a la distribuïdora 

amb la qual tinguem contractada l'electricitat, o a través de la web www.i-de.es. 
2.Utilització de materials reciclables ( 5 punts aportar factures ) 
3.Assistència als «Tallers verds» impartits per l'oficina verda ( 5 punts* ) *Podrà 

consultar  les dates de realització, la inscripció i jusitifcant d´assitència als  Tallers Verds al 
tel. 961 27 40 18 (OMIC). 

4.Col·laboració amb proveïdors locals i /o sostenibles ( 5 punts ) 
 
Deu. Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de prestacions econòmiques 
 
La Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de prestacions econòmiques estarà 

integrada pels membres següents: 
 
 Presidència: Regidor de Comerç  
 Secretària: Coordinadora de l'Àrea de Promoció Econòmica i Social 
 Vocals: L'agent d'Ocupació i Desenvolupament Local i la presidenta de l'Associació 

de Comerciants d'Albal. 
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La Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment dels premis de Comerç Local 2022 , a 
la vista de l'expedient i de l'informe tècnic formularà proposta de resolució.  

 
Onze. Justificació de les ajudes 

La justificació per a optar a la concessió dels premis es presentarà amb l'Annex I 
(sol·licitud de participació) juntament amb els documents justificatius que acrediten els 
criteris de valoració indicats en la base novena, dins del termini de presentació de 
sol·licituds. 

Dotze. Mitjans de notificació o publicació  

Les notificacions es practicaran en el lloc i pel mitjà que el sol·licitant faça constar a 
este efecte en la sol·licitud, i tindran en compte allò que s'ha establit a estos efectes en 
l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 

Tretze. Legislació aplicable, naturalesa i règim jurídic 

En tot allò no-disposat en la present convocatòria caldrà ajustar-se al que establix la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local; la Llei 38/2003 general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Servicis Socials inclusius 
de la Comunitat Valenciana i la resta de normativa de pertinent aplicació. 

Correspon a l'òrgan competent per a l'aprovació d’estes, la interpretació i l’aclariment 
dels dubtes que puguen sorgir durant la seua aplicació.  

 

Catorze. Constitució de garanties  

Donada la naturalesa i característiques de les presents ajudes, no serà necessària la 
constitució de garanties a favor de l'Ajuntament d'Albal.  

 
Quinze. Normativa aplicable  
 
Les subvencions es regiran pel que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, reglament de la Llei 
general de subvencions, per la present convocatòria, per les bases reguladores 
contingudes en l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Albal, així com per 
les restants normes de dret administratiu, i, si no n’hi ha, les normes de dret priva 
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SOLICITUD PARTICIPACIÓN  PREMIOS COMERCIO SOSTENIBLE 2022(Anexo I) 

 SOL.LICITUD PARTICIPACIÓ  PREMIS COMERÇ SOSTENIBLE 2022 ( Annex I) 

 

 

 

 EXPONE: que teniendo conocimiento de las Bases aprobadas por el Ayuntamiento de Albal , 
que regulan el otorgamiento de los Premios Comercio Sostenible 2022. 

EXPOSA: que tenint coneixement de les bases aprovades per l ´Ajuntament d´ Albal , que 
regulen l´atorgament dels Premis Comerç Sostenible 2022 
 

SOLICITA: Participar en los premios Comercio Sostenible 2022  que implica el conocimiento y 
la aceptación de las bases reguladoras del concurso. 

SOL.LICITE: Participar en els premis Comerç Sostenible  2022  que implica el coneixement i  

l’acceptació de les bases reguladores del concurs. 

SOLICITANTE/ SOL.LICITANT 

Nombre y Apellidos o razón social/ Nom i cognoms o raó social 

Dirección/ Adreça NIF / CIF 

Teléfono/ Telèfon 

C. Postal Población/Població E-mail 

DATOS DEL REPRESENTANTE  LEGAL DEL SOLICITANTE . 
DADES DEL REPRESENTAT LEGAL DEL SOL.LICITANT. 

Nombre y Apellidos/ Nom i cognoms  

Dirección/ Adreça NIF / CIF 

Teléfono/ Telèfon 

C. Postal Población/ Població E-mail 

     
 Autorización de representación según modelo del Ayuntamiento de Albal. 

Autorització de representació segons model de l´Ajuntament d ´Albal 

INSTANCIA 
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Albal a ___________________de____________________________   de 2022. 

Firma del solicitante  , o representante legal del solicitante/Signatura del sol.licitant  o representant 
llegal del sol.licitant. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos de carácter personal y la información 
facilitada por usted serán incorporadas y tratadas en un fichero informatizado del que es responsable el 
Ayuntamiento, cuya finalidad es facilitar la gestión administrativa que le es propia. Usted podrá, en todo 
momento, y de conformidad con la legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación y portabilidad mediante solicitud dirigida a este Ayuntamiento.  
 
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets    digitals, li informem que les dades de caràcter personal i la informació facilitada per vosté 
seran incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del qual és responsable l'Ajuntament, la finalitat       
del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. Vosté podrà, a cada moment, i de conformitat 
amb la legislació vigent, exercitar els drets d´accés ,rectificació,supressió, oposición,limitació per mitjà de  
sol·licitud dirigida a este Ajuntament 
 

 
DILIGENCIA per a fer constar que la present convocatòria compta amb quinze 

clàusules i un annex, que han sigut aprovades mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 
2022/1261 de 14 de juny de 2022. 

  
Albal, a la data de la firma 

 
El secretari 

Antonio Montiel Márquez 
 

Document firmat electrònicament. Codi de verificació al marge 

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR  / DOCUMENTACIÓ A APORTAR  

 

 
  

Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica que indique la actividad económica con su fecha de alta, 
el domicilio fiscal y en su caso el local de desarrollo de la actividad. 
Certificat actualitzat de Situación Censal de la persona jurídica que indique l´activitat económica amb la seua data d´alta ,el  
domicili fiscal i si és el  cas, el local d´exercici  de l´activitat. 

 
 
  

Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional 
correspondiente o alta en régimen de seguridad social correspondiente de los socios titulares. 
Resolució /certificació de l ´alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mutua  professional corresponent o alta
en règim de Seguretat Social corresponent dels socis titulars. 

 
  

Certificado de estar al corriente del pago con la Agencia Estatal Tributaria , y con la Seguridad Social  o autorización 
indicada en dicha solicitud. 
Certificat d´estar al corrent del pagament amb l´Agència  Estatal Tributaria i amb la Seguretat Social  o autorització indicada 
en aquesta sol.licitud. 

 

  
Certificado de estar al corriente con los tributos del Ayuntamiento de Albal  o autorización indicada en dicha solicitud. 
Certificat d´estar al corrent amb els tributs de l ´Ajuntament d´Albal o autorització indicada en aquesta sol.licitud. 

   Documento bancario en que figura la cuenta donde se quiera recibir la transferencia , si es procedente. 
Document bancari on figure el compte on se vol rebre la transferencia , si procedeix. 

   El abajo firmante declara que reúne los requisitos para participar en el concurso de Comercio Sostenible 2022.El 
sotasignant declara que reunix els requisits per a participar en el concurs Comerç Sostenible 2022. 

   De acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 . de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones  Públicas , el Ayuntamiento de Albal queda autorizado para acceder a la información obrante en la 
Agencia Estatal  Tributaria respecto de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social respecto  de encontrarse al corriente de las obligaciones con ésta. Así como de 
estar al corriente con los tributos del Ayuntamiento de Albal. 
En el caso que la persona interesada manifieste oposición expresa deberá aportar estos documentos en el momento de la 
presentación de la solicitud. 
D'acord amb l'article 28.2 de la Ley 39/2015  d'1 d'octubre , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques , l'Ajuntament d'Albal queda autoritzat per a accedir a la informació obrant en l'Agència Estatal Tributària 
respecte de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Tesoreria General de la Seguretat 
Social respecte de  trobar-se al corrent de les obligacions amb aquesta. Així com d'estar al corrent amb els tributs de 
l'Ajuntament d'Albal. 

En el cas que la persona interessada manifeste oposició expressa haurà d'aportar aquests documents en el moment de la 
presentació de la sol·licitud. 


